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منزلة إصالح ذات البني يف اإلسالم 
 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 الحؿد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه،

 :أما بعد

فنن إصالح ذات البقن من أعظم الؿؼاصد التي جاء اإلسالم لتحؼقؼفا، وقد أمر اهلل 

ب فقه، وحثَّ عىل االئتالف، وهنى عن  سبحاكه وتعاىل يف كتابه الؽريم باإلصالح ورغَّ

 .التػرق واالختالف

َلُلوَكَ  ): قال تعاىل َكْسَػالِ  َعنِ  َيسْس َكْسَػاُل  ُق ِ  ااْس ُسولِ  لِؾَّهِ  ااْس ُقوا َوالرَّ  َ اَا  َوَأْصلُِحوا اللَّ َ  َفاتَّ

مِـِقنَ  ُكـْسُتمْس  إِنْس  َوَرُسوَلهُ  الؾَّهَ  َوَأطِقُعوا َ ْونُِك ْ   [.1: ااكػال](ُممْس

ُتمْس  َوإِنْس ): وقال تعاىل َعُثوا َبقْسـِِفَؿا ِ َؼاَق  ِخػْس ؾِهِ  مِنْس  َحَؽًؿا َفابْس ؾَِفا مِنْس  َوَحَؽًؿا َأهْس  ُيرِيَدا  ِ ْ  َأهْس

ِ    ِْصََلًحا  [.35: الـساء ](َخبِقًرا َعؾِقًؿا َكانَ  الؾَّهَ  إِنَّ  َبقْسـَُفَؿا الؾَّهُ  ُيَوفِّف

وقد استدل ابن عباس رضي اهلل عـفؿا عىل عظقم مـزلة إصالح ذات البقن يف اإلسالم 

 :هبذه اآلية عـدما كاظر الخوارج، قال رضي اهلل عـفؿا

م" قولؽم أما"  حؽؿه صقر قد أن اهلل كتاب يف عؾقؽم أقرأ فنين ؛"اهلل أمر يف الرجال حؽَّ

 تبارك اهلل قول أرأيتم فقه، يحؽؿوا أن وتعاىل تبارك اهلل فلمر درهم ربع ثؿن يف الرجال إىل

َفا) :وتعاىل ِذينَ  َيا َأيُّ ُتُؾوا اَل  آَمـُوا الَّ قْسدَ  َتؼْس ُتمْس  الصَّ ًدا مِـْسُؽمْس  َقَتَؾهُ  َوَمنْس  ُحُرمٌ  َوَأكْس  مِثْسُ   َفَجَزاءٌ  ُمَتَعؿِّف

ُؽمُ  الـََّعمِ  مِنَ  َقَتَ   َما لٍ  َذَوا بِهِ  َيحْس  الرجال إىل صقره أكه اهلل ُحؽمِ  من وكان ،(مِـْسُؽمْس  َعدْس

 يف الرجال أحك   اهلل أىشدك  الرجال، حؽم من فجاز فقه، يحؽم  اء ولو فقه، يحؽؿون

 .أفض  هذا ب  بىل :قالوا ؟أرىب يف أو أفضل دمائه  وحقن البون  اا صَلح

ُتمْس  َوإِنْس ) :وزوجفا الؿرأة ويف: قال َعُثوا َبقْسـِِفَؿا ِ َؼاَق  ِخػْس ؾِهِ  مِنْس  َحَؽًؿا َفابْس  مِنْس  َوَحَؽًؿا َأهْس

ؾَِفا  يف حكمه  من أفضل دمائه  وحقن  ونه   اا صَلح يف الرجال حك   اهلل فنشدتك  (َأهْس

 (.8522)برقم  (165/ 5) [الؽبرى]رواه الـسائي يف . كعم :قالوا ؟هذه من خرجت امرأة  ضع
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َواُهمْس  مِنْس  َكثِقرٍ  فِي َخقْسرَ  اَل ): وقال تعاىل ُروٍف  َأوْس  بَِصَدَقةٍ  َأَمرَ  َمنْس  إاِلَّ  َكجْس  َ ْوَن   ِْصََلٍح  ْو أَ  َمعْس

َع ْس  َوَمنْس  النَّااِ  تَِغاءَ  َذلَِ   َيػْس َضاِت  ابْس َف  الؾَّهِ  َمرْس تِقهِ  َفَسوْس ًرا ُكمْس  [.114: الـساء](َعظِقًؿا َأجْس

َرَأةٌ  َوإِنِ ): وقال تعاىل ؾَِفا مِنْس  َخاَفتْس  امْس َراًضا َأوْس  ُكُشوًزا َبعْس ؾَِحا َأنْس  َعَؾقْسِفَؿا ُجـَاَح  َفاَل  إِعْس  ُيصْس

ْلُ   ُصؾْسًحا َبقْسـَُفَؿا ِضَرِت  َخْوٌر  َواللُّص َكْسُػُس  َوُأحْس ِسـُوا َوإِنْس  الشُّ َّ  ااْس  بَِؿا َكانَ  الؾَّهَ  َفنِنَّ  َوَتتَُّؼوا ُتحْس

َؿُؾونَ   [.128: الـساء ](َخبِقًرا َتعْس

مِـِقنَ  مِنَ  َطائَِػَتانِ  َوإِنْس ): وقال ج  جالله ُؿمْس َتَتُؾوا الْس ؾُِحوا اقْس  َبَغتْس  َفنِنْس  َبقْسـَُفَؿا َفَلصْس

َداُهَؿا َرى َعَؾى إِحْس ُخْس تِي َفَؼاتُِؾوا ااْس رِ  إَِلى َتِػيءَ  َحتَّى َتبْسِغي الَّ ؾُِحوا َفاَءتْس  َفنِنْس  الؾَّهِ  َأمْس  َفَلصْس

لِ  َبقْسـَُفَؿا َعدْس ِسُطوا بِالْس ِسطِقنَ  ُيِحبُّ  الؾَّهَ  إِنَّ  َوَأقْس ُؿؼْس َؿا( 9 )الْس مِـُونَ  إِكَّ ُؿمْس َوةٌ  الْس  َ ْوَن  َفَيْصلُِحوا إِخْس

َحُؿونَ  َلَعؾَُّؽمْس  الؾَّهَ  َواتَُّؼوا َأَخَوْيُك ْ   [.10-9: الحجرات ](ُترْس

 :قال ابن كثقر رمحه اهلل تعاىل يف تػسقر هذه اآلية

َباِغقنَ  الؿسؾؿقن بقن باإلصالح آمرا َتَعاَلى َيُؼوُل " ُضُفمْس  الْس  طائَِػتانِ  َوإِنْس ): َبعْس ٍ  َعَؾى َبعْس

مِـِقنَ  مِنَ  ُؿمْس َتَتُؾوا الْس ؾُِحوا اقْس اُهمْس  (َبقْسـَُفؿا َفَلصْس مِـِقنَ  َفَسؿَّ تَِتاِل، َمعَ  ُممْس قْس
ِ

َتَدلَّ  َوبَِفَذا اال ُبَخاِريُّ  اسْس  الْس

ُرُج  اَل  َأكَّهُ  َعَؾى َوَغقْسُرهُ  يَؿانِ  مِنَ  َيخْس ِ ِصَقةِ  اإلْس َؿعْس ، َوإِنْس  بِالْس َخَواِرُج  َيُؼوُلهُ  َكَؿا اَل  َعُظَؿتْس  َوَمنْس  الْس

َتِزَلةِ  مِنَ  َتاَبَعُفمْس  ُؿعْس ِوِهمْس  الْس  .َوَكحْس

ُبَخاِريِّف  َصِحقِ   فِي َثَبَت  َوَهَؽَذا َرةَ  َأبِي َعنْس  الحسن حديث من الْس : َقاَل  َعـْسهُ  الؾَّهُ  َرِضَي  َبؽْس

ًما، َخَطَب  َوَسؾَّمَ  َعَؾقْسهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى الؾَّهِ  َرُسوَل  إِنَّ   اهلل رضي عغ بن الحسن الؿـبر عىل َوَمَعهُ  َيوْس

ًة، إَِلقْسهِ  َيـْسُظرُ  َفَجَعَ   عـفؿا، َرى الـَّاسِ  َوإَِلى َمرَّ ٌد  َهَذا اْ نِي  ِ َّ : »َوَيُؼوُل  ُأخْس  ت الى اللَّ َ  َوَلَ لَّ  َ وِّي

 َعَؾقْسِه، َوَساَلُمهُ  الؾَّهِ  َصَؾَواُت  َقاَل  َكَؿا َفَؽانَ  ،«اْلُمْ لِِموَن  ِمَن  َ  ِوَمَ ْونِ  فَِ َ ْونِ  َ ْوَن   ِ ِ  ُيْللَِ   َأ ْ 

َؾَ   امِ  َأهْس ِ  َبقْسنَ  بِهِ  الؾَّهُ  َأصْس ِعَراِق  َوَأهْس ِ  الشَّ دَ  الْس ُحُروِب  َبعْس ِويَؾِة، الْس َواقَِعاِت  الطَّ َؿُفوَلةِ  َوالْس . الْس

داُهؿا َبَغتْس  َفنِنْس ): تعاىل وقوله رى َعَؾى إِحْس ُخْس تِي َفؼاتُِؾوا ااْس رِ  إىِل َتِػيءَ  َحتَّى َتبْسِغي الَّ  َأمْس

َؿعَ  ورسوله، اهلل أمر إىل ترجع حتى :َأيْس  ،(الؾَّهِ  ِحقِ   فِي َثَبَت  َكَؿا َوُتطِقَعُه، لِؾْسَح ِّف  َوَتسْس  الصَّ
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 َأْو  َ الًِ   َأَخااَ  اْىُلْر : »َقاَل  َوَسؾَّمَ  َعَؾقْسهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى الؾَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  :َعـْسهُ  الؾَّهُ  َرِضَي  َأَكسٍ  َعنْس 

ُتهُ  َهَذا الؾَِّه، َرُسوَل  َيا: ُقؾْسُت  «َمْ ُلوًما  عؾقه اهلل صىل قال ظالؿا؟ أكصره َفَؽقْسَ   َمظْسُؾوًما، َكَصرْس

ْل َ  ِمَن  َتْمَنُ  ُ : »وسؾم اهُ  َىْلُراَ  َفَذااَ  ال ُّص  .اكتفى. « ِيَّ

ُقوا الَِّذيَن   ِ َّ ): وقال تعاىل َت  ِشَوً ا َوَكاُىوا دِيَنُه ْ  َفرَّ   فِي مِـْسُفمْس  َلسْس
ٍ
ء َؿا َ يْس ُرُهمْس  إِكَّ  إَِلى َأمْس

َعُؾونَ  َكاُكوا بَِؿا ُيـَبِّفُ ُفمْس  ُثمَّ  الؾَّهِ   [.159: ااكعام ](َيػْس

 :قال ابن كثقر رمحه اهلل يف تػسقره لفذه اآلية

َيةَ  َأنَّ  َوالظَّاِهرُ " ةٌ  اآلْس  َبَعَث  الؾَّهَ  َفنِنَّ  َلُه؛ ُمَخالًِػا َوَكانَ  الؾَّهِ  دِينَ  َفاَرَق  َمنْس  ُك ِّف  فِي َعامَّ

ُفَدى َرُسوَلهُ  َح ِّف  َودِينِ  بِالْس ِفَرهُ  الْس ينِ  َعَؾى لُِقظْس ُعهُ  ُكؾِّفِه، الدِّف تاَِلَف  اَل  َواِحدٌ  َوَ رْس  َواَل  فِقِه، اخْس

تَِراَق، َتَؾَ   َفَؿنِ  افْس  وااهواء والـح  الؿؾ  كله  فرقا :أي ِ َقعًا، َوكاُكوا فِقهِ  اخْس

أَ  قد تعاىل اهلل فنن والضالالت؛ ا َوَسؾَّمَ  َعَؾقْسهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى الؾَّهِ  َرُسوَل  َبرَّ  .اكتفى. "فِقهِ  ُهمْس  مِؿَّ

َفَ   َفَلقِمْس ): وقال تعاىل ينِ  َوجْس تِي الؾَّهِ  فِطْسَرَت  َحـِقًػا لِؾدِّف  َتبْسِديَ   اَل  َعَؾقْسَفا الـَّاَس  َفَطرَ  الَّ

ينُ  َذلَِ   الؾَّهِ  لَِخؾْسِ   َؼقِّفمُ  الدِّف َثرَ  َوَلؽِنَّ  الْس َؾُؿونَ  اَل  الـَّاسِ  َأكْس  َوَأقِقُؿوا َواتَُّؼوهُ  إَِلقْسهِ  ُمـِقبِقنَ ( 30 )َيعْس

اَلةَ  ِركِقنَ  مِنَ  َتُؽوُكوا َواَل  الصَّ ُؿشْس ُقوا الَِّذيَن  ِمَن ( 31 )الْس   َِ   ِحْزٍ   ُكلُّص  ِشَوً ا َوَكاُىوا دِيَنُه ْ  َفرَّ

 [.32- 30: الروم ](َفرُِحو َ  َلَدْيِه ْ 

 :قال ابن كثقر رمحه اهلل

  ُ َيانِ  َفَلهْس َدْس َتَؾُػوا َقبْسَؾـَا ااْس َقةٍ  َوُك ُّ  َباطَِؾٍة، ومث  آراء َعَؾى َبقْسـَُفمْس  فِقَؿا اخْس ُعمُ  مِـْسُفمْس  ُفرْس  َأكَُّفمْس  َتزْس

، َعَؾى
ٍ
ء ةُ  َوَهِذهِ  َ يْس ُمَّ َتَؾُػوا َأيْسًضا ااْس َفا َكِح ٍ  َعَؾى َبقْسـَُفمْس  فِقَؿا اخْس ُ   َوُهمْس  َواِحَدةً  إاِلَّ  َضاَلَلةٌ  ُكؾُّ  َأهْس

ـَّةِ  َجَؿاَعةِ  السُّ ُؽونَ  ،َوالْس ُؿَتَؿسِّف  َوبَِؿا َوَسؾََّم، َعَؾقْسهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى الؾَّهِ  َرُسولِ  َوُسـَّةِ  الؾَّهِ  بِؽَِتاِب  الْس

رُ  َعَؾقْسهِ  َكانَ  دْس ُل  الصَّ َوَّ َحاَبةِ  مِنَ  ااْس ةُ  َوالتَّابَِعقْسنِ  الصَّ ؿَّ
ؾِِؿقنَ  َوَأئِ ُؿسْس رِ  َقِديمِ  فِي الْس هْس  اهـ."َوَحِديثِهِ  الدَّ

ولؿا كان فساد ذات البقن من دواعي التػرق واالختالف والػش  ومن ثم تسؾط 

 الؾَّهَ  َوَأطِقُعوا): ااعداء وظفورهم عىل الؿسؾؿقن حذر اهلل تعاىل من التـازع فؼال سبحاكه

َشُؾوا َتـَاَزُعوا َواَل  َوَرُسوَلهُ  َهَب  َفتَػْس بُِروا ِريُحُؽمْس  َوَتذْس ابِِرينَ  َمعَ  الؾَّهَ  إِنَّ  َواصْس  [.46: ااكػال ](الصَّ
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  َأبِي وقد جاء يف الحديث الصحق  َعنْس 
ِ
َداء رْس  َعَؾقْسهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى الؾَّهِ  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  الدَّ

ََلةِ  َدَرَجةِ  ِمْن   َِيْفَضَل  ُأْخبُِرُك ْ  َأَ  ) :َوَسؾَّمَ  َوااِ  اللَّ َدَقةِ  َواللِّي   ِْصََلُح ) :َقاَل  .َبَؾى :َقاُلوا (َواللَّ

 (.اْلَحالَِقةُ  ِهَي  اْلَبْونِ  َ اِا  َوَفَ ادُ  اْلَبْوِن، َ اِا 

، (27508)، وأمحد يف مسـده برقم  (391)رواه البخاري يف اادب الؿػرد برقم 

 (.2509)، والترمذي يف جامعه برقم (4921)داود يف ســه برقم  وأبو

 باب إصالح ذات –صحق  اادب الؿػرد ]وصح  الحديث االباين رمحه اهلل يف 

 (.2595)برقم  (506/ 1[ )صحق  الجامع الصغقر وزيادته]، ويف  (302/ 391 )[البقن

َبقْسرِ  امِ  بْسنِ  وعن الزُّ َعوَّ  َد َّ ) :َقاَل  َوَسؾَّمَ  َعَؾقْسهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى الؾَّهِ  َرُسوَل  َأنَّ  َعـْسُه، الؾَّهُ  َرِضَي  الْس

ْ َر  َتْحلُِ   َأُقوُل  َ   اْلَحالَِقُة، ِهَي  َواْلَبْ َضاُا؛ َواْلَبْ َضااُ  اْلَحَ ُد  :َقْبَلُك ْ  اْاَُم ِ  َدااُ   َِلْوُك ْ   الشَّ

يَن  َتْحلُِ   َوَلكِْن  دٍ  َىْفُس  َوالَِّذي َأْو -  َِوِدهِ  َىْفِ ي َوالَِّذي ،الدِّي  َح َّى اْلَ نَّةَ  َتْدُخُلوا َ   - َِوِدهِ  ُ َمَّ

ِمُنوا، ًْ ِمُنوا َوَ   ُت ًْ ُ ُك ْ  َأَفََل  َتَحا ُّصوا، َح َّى ُت ُت   َِ   ُأَىبِّي ََلاَ  َأْفُشوا َلُك ْ  َ لَِ   ُيَ بِّي  (.َ ْوَنُك ْ  ال َّ

، والبخاري يف (2510)، والترمذي يف ســه برقم (1430)رواه أمحد يف مسـده برقم 

 (.260)اادب الؿػرد برقم 

 .حسن لغقره: (44/ 3) [صحق  الترغقب والترهقب]قال االباين رمحه اهلل يف 

فعىل السؾػققن مجقًعا أن يضعوا هذه اآليات وااحاديث كصب أعقـفم، ولقتركوا 

 .الخالفات التي بقـفم؛ فنن الخالف  ر

 .أسلل اهلل أن يوف  الجؿقع التباع الؽتاب والسـة، والع  عؾقفؿا بالـواجذ

 كتبه

 ربقع بن هادي

 لقؾة ااحد
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